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EDITORIÁL

Štyri známe véčka: výskum, vývoj, výroba,
využitie
Podľa štúdie Inštitútu pre stratégie a analýzy a
Národnej rady pre produktivitu vyčerpalo naše
hospodárstvo svoj potenciál kvalifikovanej a
lacnej
pracovnej
sily
podporovanej
zahraničnými investíciami a dotovanými
štátom. Ak nechceme zaostávať za európskou
hospodárskou elitou ešte viac, musíme sa
posunúť do inej polohy. Čo by teda malo byť
súčasťou stratégie Slovenska pri rozdeľovaní
obrovského miliardového balíka z Európskej
únie? Odpoveď je jednoduchá. Potrebujeme
nevyhnutnú
premenu
priemyslu
zo
subdodávateľského na budúci vývojovododávateľský. Niekoľko rokov je totiž zjavný
fakt, že technicky najpokrokovejšie európske
krajiny už nedokážeme nedobiehať tak rýchlo,
ako na prelome tisícročia. Začali sme sa
potácať v pasci stagnácie. Uplynulé desaťročie
sme totiž vyslovene premrhali a naša
ekonomika stratila dynamiku. Mali by sme
konečne začať robiť toľkokrát spomínanú
znalostnú a nielen „známostnú“ ekonomiku.
Dôležitým činiteľom priemyselnej výroby je
pridaná hodnota exportovaných produktov a
služieb. My však väčšinu hrubého domáceho
produktu vytvárame s malou pridanou
hodnotou.
Navyše,
pridaná
hodnota
slovenského exportu od roku 2009 klesá. Nie
div. Naše vedecké a výskumné inštitúcie sú
finančne poddimenzované a nemajú peniaze na
špičkové prístroje a dovoz potrebného
výskumného materiálu. Zaostávanie Slovenska
za vyspelou Európu podčiarkuje aj stav
slovenského vzdelávania, ktoré má v
konečnom
dôsledku
súvis
s
našou
konkurencieschopnosťou.
Nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie
technologického pokroku je digitalizácia
výroby s využitím najmodernejších vedeckých
poznatkov. Len tak budú môcť slovenské

priemyselné podniky ponúkať doma vyvinuté
výrobky, používať originálne technologické
postupy a neuspokojovať sa len s dovezenými
riešeniami. Keby sa nám to podarilo, štát by
získal omnoho viac finančných prostriedkov
do rozpočtu. Na to sú však nevyhnutné
originálne inovácie v priemysle. Bolo by
skvelé, keby slovenské firmy vyvíjali aj také
výrobky a služby, ktoré dosiaľ nik iný na svet
nedokázal ponúknuť.
Na dosiahnutie tohto cieľa však treba
urýchlene vyriešiť a do praxe zaviesť
jednoduchú rovnicu. Úspech = výskum, vývoj,
výroba a využitie.
Redakcia

ROZHOVOR

Ján Franek, Heineken: V obchode vždy
platí „Náš zákazník, náš pán“
Všetci podnikatelia v gastronómii sa musia každý deň vysporiadať s rýchlo
sa meniacimi želaniami svojich zákazníkov, resp. hostí. Ako na to reagujú?
Spoločnosť Heineken Slovensko Distribúcia im je pripravená pomôcť. Viac
o tom hovorí Ján Franek, CS & Logistics Director firmy Heineken
Slovensko.
Môžete predstaviť spoločnosť Heineken Slovensko Distribúcia?
Distribučná spoločnosť Heineken Slovensko Distribúcia (HSD) zabezpečuje priamu
distribúciu produktov spoločnosti Heineken Slovensko po celom Slovensku. V našej
ponuke nájdete kompletný sortiment našich pivných značiek, radlerov a ciderov.
Okrem toho ponúkame aj široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov,
vína, pochutín, kávy, čajov či tabakových výrobkov.

ROZHOVOR

HSD už desaťročie ponúka našim zákazníkom
zo segmentu HORECA približne 2200 druhov
výrobkov od významných slovenských a
zahraničných producentov nápojov, kávy,
čajov alebo pochutín.
Ročne realizuje viac ako 480 tisíc závozov, čo
predstavuje v rámci denného nasadenia 150
rozvozových áut. Momentálne pracuje priamo
v spoločnosti HSD 240 našich zamestnancov,
ktorých dopĺňa približne 200 externých.
Vašim core businessom je výroba a
distribúcia piva. Prečo ste sa rozhodli
rozšíriť vašu ponuku?
Táto myšlienka vznikla už dávnejšie, pretože
pohostinstvá očakávali nielen dovoz piva, ale
aj ostatných produktov, ktoré ponúkajú vo
svojich zariadeniach. Oficiálne datujeme vznik
HSD v roku 2006.

Koľko máte položiek, ktoré ponúkate a o
ktoré je najväčšie záujem?
Množstvo položiek je rôzne, pretože sa
snažíme vyhovieť požiadavkám našich
zákazníkov, ako aj novým trendom v danej
oblasti. Môžeme však povedať, že v našich
skladoch máme cca 2200 druhov výrobkov, a
to hlavne kategóriu alko a nealko nápojov.
Akým spôsobom rozširujete
výrobkov, ktoré ponúkate?

portfólio

Ako som už spomenul, reagujeme na
požiadavky
našich
zákazníkov
alebo
dodávateľov, ktorí neustále inovujú svoje
portfólio na základe potrieb konečných
zákazníkov. Ako sa hovorí: „Náš zákazník, náš
pán.“ Posledných pár rokov sa výrazne zmenili
chuťové preferencie zákazníkov. Vďaka rastu
ekonomiky do krajiny prišlo veľa

zahraničných odborníkov. Aj to sú dôvody
neustáleho prispôsobovania a inovovania
nášho produktového portfólia. Pre doplnenie
sortimentu sme sa stali aj importérmi
produktov ako napr. vodka KOSKENKORVA,
likér VALHALLA či iné značkové produkty
ako rum SAISON, cognac BACHE Gabrielsen.
Samozrejme,
posledné
mesiace
zaznamenávame
čiastočný
návrat
ku
štandardným produktom, pretože, ako vieme,
COVID
situácia
dramaticky
zasiahla
hotelierstvo, reštaurácie a celý turistický
sektor.

Je limitovaná veľkosť objednávky?
Veľkosť objednávky je neoddeliteľnou
súčasťou logistiky. Každopádne je nastavená
tak, aby sme vyhoveli požiadavkám a
potrebám našich odberateľov. Tým, že sa
nachádzame na celom Slovensku, vieme
pristupovať viac individuálne v závislosti od
konkrétneho regiónu. Áno, stávajú sa prípady,
kedy vezieme aj jeden sud, pretože sa snažíme
vyhovieť potrebám našich obchodných
partnerov. Dnes je náročné pritiahnuť
zákazníka/hosťa von medzi ľudí, preto ak
majiteľ potrebuje tovar a sme schopní ho
priviesť, tak neváhame.

Koľko máte závozových miest?
HSD má celoslovenskú pôsobnosť, preto počet
je viac ako 11 tisíc. Samozrejme rozdeľujeme
zákazníkov do dvoch kanálov: ON TRADE –
teda horeca segment a OFF TRADE – všetci
retailoví zákazníci či už sieťoví alebo nezávislí
majitelia. Ponúkame logistický servis pre
všetkých zákazníkov, ktorí by s nami radi
spolupracovali.

Ako
prebieha
objednávanie?
Veľkí
zákazníci určite preferujú EDI, dedinské
krčmy majú len telefón...
Ponúkame široký spôsob objednávania tovaru.
Máte pravdu, že sieťoví zákazníci preferujú
EDI komunikáciu, ale boli by ste prekvapený,

že aj niektorí veľkí zákazníci obľubujú stále
mail alebo fax. Od minulého roka ponúkame
možnosť objednávania B2B prostredníctvom
e-shopu Partner HEINEKEN, ale jednoznačne
najobľúbenejší spôsob objednávania tovaru je
cez obchodného zástupcu a cez telefón. Stále
sme v oblasti, ktorá uprednostňuje osobný
kontakt, to znamená konzultáciu, znalosť
sortimentu, použitie POSM materiálov alebo
plánovanie
rôznych
obchodných
a
marketingových aktivít.
Snažíme sa zabezpečiť profesionálny a
kvalitný zákaznícky servis založený na
osobnom prístupe. Naším cieľom je
obojstranne výhodná spolupráca a maximálna
spokojnosť všetkých našich obchodných
partnerov a ich zákazníkov.
Koľko máte na Slovensku skladov a ako ste
vybrali ich polohu?

V súčasnej dobe máme centrálny sklad v
pivovare Hurbanovo, ktorý slúži pre potreby
pivovaru, na priamu distribúciu do centrálnych
skladov našich zákazníkov a import a export
našich produktov do zahraničia. Okrem toho
máme ešte 10 skladov, ktoré zabezpečujú
distribúciu do cca 11 tisíc závozových miest.
Našim hlavným cieľom je byť čo najbližšie k
našim zákazníkom, aby sme vedeli rýchlo a
flexibilne reagovať na ich potreby. Druhou
podmienkou je napojenie sa na cestnú
infraštruktúru, a teraz nehovoríme len o
diaľniciach. Treťou oblasťou je dostupnosť,
alebo lepšie povedané, ponuka kvalitných
skladovacích priestorov.
Čo je naozaj veľkou výzvou. V roku 2017 sme
zahájili celkovú renováciu nášho distribučného
modelu. Ako prvé boli sklady v Bratislave s
celkovou rozlohou 5500 m2 a v Dubnici nad
Váhom s rozlohou 4600 m2. Tento rok
pribudol sklad v Poprade a najnovší prírastok

do našej logistickej „rodiny“ je sklad v Martine
s rozlohou 4300m2.
Aké je vybavenie skladov, čo sa týka
techniky? Ako sa chránite pred krádežami,
keďže ide o lukratívny tovar (cigarety,
alkohol)?
Ako som spomínal v predchádzajúcej
odpovedi, prioritou je obnova, teda kvalitné
skladovacie priestory, ktoré sú základným
predpokladom bezpečného a ergonomického
prostredia pre našich alebo externých
pracovníkov.
Investujeme
do
nových
regálových systémov, ktoré zľahčujú prácu,
pretože náš tovar je naozaj fyzicky náročný pre
skladníka, ako aj vodiča. Jednoznačne
investujeme do elektrických VZV, ako aj tzv.
vychystávacích vozíkov, ktoré sa tešia veľkej
obľube našich zamestnancov v skladoch.
Inventarizácia produktov patrí do kategórie
„esenciálny“ proces v logistike. Najdôležitejší
je výber zamestnancov, ktorí ku nám neprišli
len z dôvodu osobného obohatenia. Tu zohráva
kľúčovú úlohu výberový proces. Medzi
štandardné mechanizmy patrí pravidelná
inventarizácia tovarov, používanie skenerov na
cigarety, samostatný priestor pre skladovanie
cenných produktov, kamerový systém a
podobne. Samozrejme, že sa sem-tam vyskytne
táto neželaná aktivita, ale musím konštatovať a
aj pochváliť našich zamestnancov, že
pristupujú k tejto téme veľmi eticky.
Ako objednávate tovar do skladov? Určite
máte množstvo dodávateľov...
Rozoznávame dva spôsoby. Záleží, aké má
možnosti náš dodávateľ. Buď ide tzv.
centrálny nákup do skladu v Hurbanove alebo
náš dodávateľ expeduje tovar do našich
skladov. Nákup a predaj produktov je veľmi
rozdielny v každom regióne. Preto naši
zodpovední vedúci v skladoch si objednávajú

tovar samostatne, ale nevylučujeme aj
možnosť centrálneho riadenia nákupu tovarov
do budúcna. Všetko má svoje výhody a
nevýhody.
Ako zásobujete gastroprevádzky v centrách
miest, kde je zákaz vjazdu?
Nehovoríme o úplnom zákaze vjazdu, ale o
limitovanom prístupe k prevádzkam. Či už to
je časovo ohraničené alebo dané veľkosťou
vozidla. Rozhodne je dôležitá disciplína
dodržiavania časových okien, vodič plus
závozník, a ak hovoríme o type vozidiel, tak
dodávka. Naša spoločnosť ponúka aj tzv.
tankové pivo, na ktoré vlastníme špeciálne
vozidlá
s
požadovanou
technológiou
prečerpávania. Rozhodne do budúcna počítame
s ekologickými vozidlami, ale o tom až
nabudúce.

Jozef Brezovský

IT

Transportný logistický systém
pre automatizáciu dopravy
Riadenie transportnej logistiky v rámci závodu býva častokrát zložitý proces. Bežný stav
sú meškajúce a nerovnomerné príchody kamionistov. Jazyková bariéra a zlá orientácia
v areáli závodu sú dennou rutinou. Riešením sa môže stať plne bezobslužný proces od
spoločnosti M2M Solutions, ktorý dokáže promptne reagovať na tieto situácie.
Pre dosiahnutie očakávaných a rovnomerných príchodov dopravcov je vhodné použiť
rezerváciu do časových okien. Takýmto spôsobom sa výrazne zníži čas, ktorý vodič
strávi čakaním, čo znamená v konečnej miere aj zníženie ceny transportu (z praxe – 20
%) a dobré meno u dopravcov. Automatizácia a optimalizácia procesov značne šetrí čas
strávený manuálnym plánovaním dopráv (z praxe viac ako - 80%). „Taktiež
minimalizuje chybovosť pri jednotlivých fázach procesu a zabezpečí reguláciu dopravy
v rámci areálu,“ vysvetľuje Vladimír Pšenák, Chief Operations Officer a Project
Manager spoločnosti M2M Solutions.

IT

Samoobslužný Infokiosk pre odstránenie
chaosu

Svetelná navigácia a senzorika
optimalizáciu nakládky a vykládky

Pri medzinárodnej doprave sa častokrát stáva,
že vodič kamiónu sa vďaka nedostatočnej
vedomosti jazyka nemusí vedieť dohodnúť
s pracovníkmi závodu, pričom vzniká chaos.
Pre elimináciu takýchto situácií by malo byť
riadenie
pohybu
v
závode
plne
automatizované.

Príjazdy na rampu sú regulované semaforom,
pre proces vykládky a nakládky sú využívané
informačné obrazovky, kde sú zobrazované
všetky potrebné informácie.

„Vodič
tak
nemusí riešiť
množstvo
administratívnych úkonov, jednoducho príde
do závodu a následne prostredníctvom
samoobslužného multijazyčného Infokiosku
zaregistruje číslo dopravy,“ hovorí Vladimír
Pšenák.
Po registrácii si vodič vyzdvihne komunikačné
smart zariadenie zo skrinky zabezpečenej
magnetickým zámkom. Jeho ŠPZ rozpozná
kamerový systém, ktorý automaticky otvorí
rampu pre vjazd vozidla. Zariadenie priebežne
naviguje vodiča priamo na miesto nakládky a
vykládky. Vodič jednoducho potvrdzuje
jednotlivé fázy procesu pričom nemusí opustiť
vozidlo a kontaktovať zamestnancov. Po
ukončení procesu nakládky a vykládky
odovzdá zariadenie späť do skrinky.

pre

Skladníci používajú tablety, na ktorých
spúšťajú proces vykládky a nakládky. Taktiež
je
prostredníctvom
zariadenia
možné
vyplnenie
kontrolných
checklistov
či
vytváranie fotografií.
Kamera monitoruje kompletný priebeh
vykládky a nakládky pre riešenie prípadných
reklamácií alebo neštandardných stavov.
„V súčasnosti je možné implementovať
bezpapierové riešenie, ktoré šetrí životné
prostredie a zároveň znižuje administratívu na
minimum. Bezobslužný systém dokáže úplne
eliminovať
kontakt
zamestnancov
a
dopravcov. Systém dokáže vďaka plánovaniu
optimálne využiť zdroje a vďaka kompletným
štatistickým údajom je možné vyhodnocovanie
a následne neustále zefektívňovanie procesu
riadenia
transportnej logistiky v rámci
závodu,“ uzatvára Vladimír Pšenák.

ROZHOVOR

Ladislav Balogh, GEFCO:
Tovar sa bude prepravovať vždy
Pandémia COVID-19 tvrdo zasiahla aj prepravu tovarov. Mnohé firmy situáciu
nezvládli, iné sa jej dokázali „Ťažko povedať, kedy a či vôbec sa situácia vráti do
pôvodného stavu. Každopádne tovar sa bude prepravovať vždy,“ hovorí v
exkluzívnom rozhovore Ladislav Balogh, Country Manager divízie Air & Sea
spoločnosti GEFCO na Slovensku.
Nedávno ste boli menovaný do novej funkcie, práve v čase kedy sa logistické
toky celosvetovo menia. Čo sú pre vás prioritné ciele? Na čo sa predovšetkým
zameriate?
V dnešnom zložitom období je pre mňa nová pozícia veľkou výzvou. Mám ale
kvalitný, kompaktný tím ľudí, na ktorých som sa mohol v minulosti vždy úplne
spoľahnúť, a s ktorými budem pracovať i na novo vytýčených cieľoch. Plánujem sa
zamerať predovšetkým na zvýšenie podielu prepráv v oblasti strojárenstva a
farmaceutického priemyslu.

ROZHOVOR

V segmente automotive, kde sme európskou
jednotkou, sa aj naďalej budeme veľmi
intenzívne
venovať
inováciám
v
dodávateľských
reťazcoch
pre
našich
dlhoročných partnerov, aby sme im boli
schopní ponúkať služby s vysokou pridanou
hodnotou,a pomohli tak s obnovením
produkcie automobilov. Plánujeme rozvíjať aj
služby časovo kritických, železničných a
projektových zásielok.
Ako sa počas pandémie vyvíjali kapacity v
námornej a leteckej doprave?
Vzhľadom na urgenciu zásobovať trh OOPP
pomôckami sme na začiatku pandémie
zaznamenali rapídny nárast dopytu po leteckej
preprave z Číny do celého sveta, Európu
nevynímajúc. Ceny boli v niektorých
prípadoch až 10 násobne vyššie ako pár
týždňov predtým. Spôsobil to zvýšený dopyt a
rušenie väčšiny pravidelných liniek z dôvodu
snahy o zamedzenie šírenia vírusu. Dopyt po
námornej preprave počas pandémie poklesol a
klienti presedlali na leteckú prepravu, aby sa
rýchlo predzásobili a boli pripravení na reštart
ekonomiky.
Po prvom nápore urgentnej logistiky OOPP
prostredníctvom leteckej prepravy sa však ako
najefektívnejšia javila železničná preprava.
Bola a je dobrým kompromisom medzi
leteckou a námornou dopravou. Pri väčšom
množstve materiálu je cenovo výhodnejšia
oproti leteckej preprave a zároveň je rýchlejšia
ako námorná. Preprava z Číny do Európy trvá
približne 16 dní.
Ako dlho môže táto situácia trvať?
Ťažko povedať, kedy a či vôbec sa situácia
vráti do pôvodného stavu. Každopádne tovar
sa bude prepravovať vždy. Námorne, letecky,
železnične či pozemne. Závisí na klientoch,
akú formu prepravy si zvolia, ktorá bude pre

nich najefektívnejšia. Po prvých dvoch
mesiacoch pandémie sme boli svedkami
postupného prechodu dopytu z leteckej
prepravy na železničnú prepravu, ktorá je
kompromisom rýchleho tranzitného času a
finančnej nákladnosti. Aktuálne sa situácia
postupne normalizuje a klienti opäť využívajú
pravidelnú námornú dopravu.
Je teda alternatívou železničná preprava?
Určite áno, ak je pre klienta námorná preprava
príliš pomalá a letecká preprava príliš drahá.
Železničná preprava je v takýchto prípadoch
tým optimálnym riešením. GEFCO aktuálne
ponúka týždenne 16 pravidelných vlakových
spojení z Činy do Európy. Klienti si môžu
využiť prepravu od jedného balíka až po celý
kontajner či dokonca ucelený vlak.
Špeciálny ucelený vlak, v režime door-to-door,
sme napríklad vypravili po pandémií z
čínskeho Wu-chanu do Francúzska s 500
tonami dielov pre segment automobilového
priemyslu. Zaujímavosťou je, že to bol jeden z
prvých vlakov, ktorý opustil mesto po
pandémii. Na zabezpečení prepravy sme
spolupracovali priamo s prevádzkovateľmi
železničných tratí a s majiteľmi terminálov,
realizovali sme bezkontaktné postupy a
zásielka bola špeciálne ošetrená, aby sa
minimalizovalo šírenie vírusu.
Okrem vlakovej prepravy z Činy sme počas
pandémie
zaznamenali
aj
dopyt
po
multimodálnej doprave v rámci EÚ ako
alternatívu k pozemnej doprave. Výborným
príkladom je napríklad preprava medzi
strednou Európou a Tureckom. Týždenne
spoľahlivo prepravíme desiatky kontajnerov z
Turecka na Slovensko. Klienti tak nemusia
riešiť obmedzenia na hraniciach pre pozemnú
dopravu či zdržanie prepravy. Častokrát
výrazne šetria na nákladoch, keďže
multimodálna preprava je na dlhé trasy
ekonomicky veľmi efektívna.

Odporúčam, najmä v tejto situácií, využiť

Na ktorých trasách a trhoch sú problémy
najvypuklejšie?
Najväčšie komplikácie z dôvodu prísnych
opatrení boli v Indii a ešte stále zažívame ich
zažívame v Indii. Ľudia mali všeobecný zákaz
vychádzania a pamätám si na situáciu, keď
sme museli čakať 4 dni na letisku v Dillí na
štátnych colníkov, aby sme mohli spracovať
zásielku.
Čo to znamená pre zákazníkov?
Nedá sa presne povedať, čo sa stane v
nadchádzajúcom období. Niektoré krajiny opäť
zavádzajú nové opatrenia proti šíreniu
COVIDu, ale predpokladám, že to nebude mať
na ekonomiku tak zásadný dopad, ako na
začiatku roka. S istotou môžeme tvrdiť, že
prísnejšie
opatrenia
zapríčinia
menej
pravidelných medzikontinentálnych spojení, čo
bude mať za následok nižšie prepravné
kapacity, ktoré sa premietnu do dlhšieho
tranzitného času a vyšších nákladov.

pomoc logistických expertov, ktorí majú
presné informácie o aktuálnych prepravných
možnostiach a procesoch s tým spojenými.
Aké ste najčastejšie riešili prepravy?
Najprepravovanejšou komoditou bol určite
zdravotnícky materiál. Počas prvých dvoch
mesiacov sme zorganizovali množstvo
leteckých urgentných zásielok z Číny či Indie.
Paradoxom je, že vo februári sme prepravovali
našim kolegom do čínskej pobočky tvárové
rúška, keďže v tom období vrcholila pandémia
v Číne a ochranných pomôcok bol nedostatok.
Následne bol nedostatok pomôcok všade vo
svete.
V marci sme zabezpečovali kompletný servis a
prepravu 6 miliónov rúšok, 20 tisíc
respirátorov a ďalších 64 ton ochranných
zdravotníckych pomôcok pre slovenský a
český trh. Zásielku sme konsolidovali od
niekoľkých dodávateľov z rôznych miest v
Číne, podľa požiadaviek klienta balili a

paletovali, riešili sme skladové kapacity pred
dodaním. Vzhľadom na to, že v tom čase sa
menili colné formality, ktoré v vyžadovali
čínske colné úrady pre export ochranných
pomôcok, úzko sme spolupracovali s lokálnym
nákupcom. Ďalších 1,4 milióna zdravotníckych
pomôcok sme pre tohto istého klienta
zabezpečovali na začiatku mája.
Pre popredného dodávateľa ochranných
pomôcok pre zdravotnícke zariadenia v
Austrálii sme zabezpečovali, podobne ako pre
slovenskú Pentu, kompletný servis a prepravu
50 miliónov ochranných masiek z Číny. Ďalšia
transkontinentálnu zásielku – 6 ton ochranného
materiálu sme v rekordnom čase vyriešili pre
rumunský trh a sieť dentálnych kliník.
Môže prípadná druhá vlna pandémie
situáciu ešte viac skomplikovať?
Neočakávam, že druhá vlna bude mat tak
zásadný a negatívny efekt, ako sme zažili
začiatkom roka. Myslím, že trh je oveľa lepšie

pripravený, ľudia sú zásobení pomôckami a
mame vedomosti, ktoré sme na začiatku roka
nemali.
Aká je vaša rada klientom v súčasnej
situácii?
Odporúčam obrátiť sa na expertov na colnú a
prepravnú problematiku. Klienti tak ušetria na
nákladoch a znížia riziko problémov s
prepravou.
Jozef Brezovský

CROSS_DOCK

Cross-dock prináša finančné
a prevádzkové výhody
Cross-docking (krížové dokovanie) je logistický postup, pri ktorom sa výrobky od
dodávateľa alebo výrobného závodu distribuujú priamo zákazníkovi alebo
maloobchodnému reťazcu s minimálnymi časmi bez zbytočnej manipulácie alebo
skladovania. Je to logistická prax, ktorá udržuje výrobné reťazce v pohybe
produktívnym a efektívnym spôsobom.
Cross-docking je pomerne jednoduchý proces, ktorý pomáha zvyšovať efektivitu
prevádzky vo vysoko komplexných dodávateľských reťazcoch. Namiesto štandardného
distribučného centra je cross-dockové centrum skôr triediacim strediskom, teda
miestom, ktorým tovar rýchlo prechádza. Tieto zariadenia si vyžadujú oveľa menej
úložného priestoru ako distribučné centrum.

CROSS-DOCK

„Cross-dock a operácie v ňom sú súčasťou
prepravného reťazca. Slúžia na prekládku a
triedenie zásielok medzi dvoma zbernými
bodmi. Tovar v cross-docku zostáva len
minimálne nutnú dobu, potrebnú na prekládku,
prípadne
vybavenie
colno-deklaračných
služieb,“ konštatuje Tibor Majzún, riaditeľ
spoločnosti cargo-partner na Slovensku.
Dokovací
terminál
pozostáva
z
prichádzajúcich a odchádzajúcich pruhov.
Prichádzajúce zásielky idú do prijímacieho
doku a následne ich vysokozdvižné vozíky,
prípadne dopravné pásy premiestnia priamo na
vozidlá do určených destinácií, alebo sú
triedené a konsolidované predtým, ako sa
vydajú na cestu do zahraničia. V cross-docku
strávi tovar zvyčajne menej ako 24 hodín.
Spoločnosť
cargo-partner
využíva
na
Slovensku dva vlastné cross-docky. Jeden je v
bratislavskej Petržalke a slúži na prekládku a
distribúciu leteckých a cestných kusových
zásielok. Druhý sa nachádza v Dunajskej
Strede a je určený na distribúciu námorných
zberných
kontajnerov
a
zásielok
prepravovaných vlakmi po Novej hodvábnej
ceste z Číny.
„Naše Cross-dockové centrum v Lozorne sa
rozkladá na ploche 6500 m2. Najčastejšie ním
prechádzajú zásielky z oblasti elektrotechniky,
automotive,
farmaceutického
priemyslu,
drogistické produkty, výživové doplnky, ale aj
stavebniny, strojárske výrobky či chovateľský
tovar a mnoho iného,“ hovorí Martin Štiglinc,
Sales Manager European Logistics spoločnosti
Dachser.

vozidlo. Ak nákladné vozidlá dorazia do
terminálu v rôznom čase, zvyčajne sa im
poskytne čakacia doba.
Veľmi dobrý príklad úspechu krížového
dokovania predstavuje spoločnosť Wal-Mart.
Nákladné automobily Wal-Mart ustavične
jazdia do crosss-dockových centier a vozia
odtiaľ tovar priamo do obchodov do
vzdialenosti 130 míľ. Spoločnosť dodáva asi
85 percent svojho obchodného tovaru
pomocou operácií cross-dockingu. Pomocou
samostatného satelitného komunikačného
systému Wal-Mart prenáša informácie o mieste
predaja dodávateľom, aby ich informoval o
obchodných aktivitách a trendoch.
Pri konsolidačných opatreniach v cross-docku
ide o proces zlúčenia niekoľkých menších
množstiev produktov do jedného nákladného
automobilu alebo jedného veľkého nákladu v
dokovacom zariadení. Týmto spôsobom sa
prichádzajúci náklad kombinuje s tovarom
uloženým v termináli tak, aby sa vytvorili
úplné zásielky pre nákladné automobily.
Opakom
konsolidačných
opatrení
je
dekonsolidačný
proces.
Veľké
dávky
produktov sa pre účely efektívnej prepravy
rozdelia na menšie náklady, ktoré zvyčajne
smerujú priamo k zákazníkovi.
Prechod od tradičných DC k zariadeniam typu
cross-dock umožňuje spoločnostiam zvýšiť
obraty zásob a znížiť manipulačné a
distribučné náklady. Efektívne krížové
dokovanie vedie firmu k úsporám finančných
prostriedkov tým, že menším rozsahom balenia
a skladovania eliminuje potrebu skladových a
mzdových nákladov.

Rôzne spôsoby cross-dockingu
Nepretržité
krížové
dokovanie
je
najjednoduchší a najrýchlejší proces v crossdockovom centre. Poskytuje centrálne miesto
pre tovar a výrobky tak, že sa okamžite
prenášajú z prichádzajúceho na odchádzajúce

Dôležitý je súlad a kontrola
Cross-docking sa javí ako univerzálna metóda
na aktualizáciu dodávateľského reťazca.
Profitujú z nej mnohé odvetvia. Patria medzi
ne výrobcovia potravín a nápojov

podliehajúcich rýchlejšej skaze, producenti
vstupných komponentov pre dodávateľov,
dodávatelia surovín, ako aj balených a
triedených výrobkov. „Cross-dock je súčasťou
našej siete zbernej služby, ktorú klienti
využívajú na rýchlu prepravu menších
objemov tovaru. Tento spôsob prepravy je
vhodný pre akýkoľvek druh paletizovaného
tovaru, pričom prekládka v cross-docku
urýchľuje manipuláciu a zvyšuje obrátkovosť
tovaru,“ podotýka M. Štiglinc.
Týmto spôsobom sa prepravca môže rýchlo
prispôsobiť novým predajným kanálom a
trhovým podmienkam, pričom táto metóda
dopravy skracuje celkový čas na oslovenie
každého zákazníka.
Aj keď táto prax prináša významné finančné a
prevádzkové
výhody,
na
dosiahnutie
efektívneho výkonu musia spoločnosti
implementovať správne sledovanie a súlad.
Rovnako
ako
pri
iných
postupoch
dodávateľského reťazca založených na

údajoch, krížové dokovanie vyžaduje kontrolu
a viditeľnosť prepravy od dodávateľa ku
konečnému zákazníkovi.
Metóda tiež vyžaduje veľké investície do
automatizácie, viditeľnosti, odchádzajúcej a
prichádzajúcej logistiky.
Úspora nákladov, vyššia kvalita výrobkov a
skrátené dodacie lehoty v dôsledku krížového
dokovania tiež prispievajú k zvyšovaniu
spokojnosti so službami zákazníkom. Pomôže
to udržať si súčasných zákazníkov a získať
ďalší podiel na trhu. Využitie krížového
dokovania môže pomôcť znížiť náklady na
dopravu.
Alexander Sotník
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Tibor Majzún, cargo-partner SR:

S nárastom e-commerce
stúpajú nároky aj na cross-dockové centrá
Hovorí sa, že najlepší sklad tovaru nie je vôbec skladom. Je zrejmé, že tento
sentiment je nepraktický, ale cross-docking v rôznych formách môže poskytnúť
alternatívu k tomuto utopickému snu. Ak je správne riadený a monitorovaný, môže
slúžiť ako nástroj na synchronizáciu dodávateľského reťazca a na produkciu
významných úspor miesta, práce a inventáru. Rozhovor nám poskytol Tibor Majzún,
riaditeľ spoločnosti cargo-partner na Slovensku.
Akú rozlohu má vaše cross-dockové centrum a aký tovar v ňom manipulujete?
Na Slovensku využívame dva vlastné cross-docky: v bratislavskej Petržalke na
prekládku a distribúciu leteckých a cestných kusových zásielok a v Dunajskej Strede
pre distribúciu námorných zberných kontajnerov a zásielok prepravovaných vlakmi
po Novej hodvábnej ceste z Číny. Tieto cross-docky majú rozlohu 2500 m2.

ROZHOVOR

Ako možno charakterizovať cross-dock?
Cross-dock a operácie v cross-docku sú
súčasťou prepravného reťazca. Slúžia na
prekládku a triedenie zásielok medzi dvoma
zbernými bodmi. Tovar v cross-docku zostáva
len minimálne nutnú dobu, potrebnú na
prekládku,
prípadne
vybavenie
colnodeklaračných služieb.
Kde vidíte výhody, resp. nevýhody crossdocku?
Cross-dock nie je spravidla vybavený
regálovými systémami a nevyžaduje vysokú
svetlú výšku. V porovnaní s počtom brán ide o
relatívne malú plochu, kde sa na jednaj strane
zásielky vykladajú, následne sa triedia a na
druhej strane sa potom nakladajú a odosielajú
na ďalšiu prepravu. Výhodou je rýchla a
jednoduchá operatíva, nevýhodou môže byť
nedostatočná skladová kapacita, ale ako som
spomínal, takýto priestor nie je určený na

klasické
skladovanie,
prekládkový bod.

pretože

ide

o

Pre aký tovar sa hodí cross-dock najlepšie a
prečo?
Je to najmä zberná služba, kde sa jednotlivé
zásielky prekladajú z jedného zberného
kamiónu, prípadne kontajnera do iného. Ide o
konsolidačné body počas prepravy kusových
zásielok, prípadne prekládkové body, kde sa
mení modalita prepravy ako napríklad v
letiskách a prístavoch.
Ako ovplyvňuje cross-dockové
výrazný vzostup e-commerce?

centrá

S nárastom e-commerce stúpajú nároky na
prepravnú kapacitu malých zásielok, pri
ktorých je treba dbať na rýchlosť, kvalitu a,
samozrejme, cenu dodania tovarov koncovým
zákazníkom. Takéto prekládkové body sa už

nezaobídu bez triediacich liniek a potrebného
IT systému. Samostatnú kapitolu potom
predstavuje reverzná logistika.
Firmy volia rôzne stratégie - vlastné crossdockové centrá, prípadne ich prenájom.
Ako vnímate ich výhody a prípadné
nevýhody?
Pravdupovediac, nemáme skúsenosti s
prenajatými priestormi, nakoľko využívame
vlastné sklady. Ako výhodu vidíme možnosť
úprav a dodatočných investícii, ktoré sme
schopní realizovať vo vlastnej réžii a
nemusíme o tomto rokovať s prenajímateľmi.
Taktiež to, že neplatíme nájom, ale každý
mesiac si spolu so splátkou leasingu, danú
nehnuteľnosť
postupne
presúvame
do
vlastníctva. Takto sa nám napríklad po
dvanástich rokoch podarilo minulý rok úplne
vyplatiť naše logistické centrum v Bratislave.
Nevýhodou môže byt, takpovediac, absolútna
zodpovednosť
za
vlastné
investičné
rozhodnutia.
Prečo je pre vás cross-dock jedným zo
základných pilierov, na ktorých je
postavené poskytovanie vašich služieb?
Je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou
komplexného balíka poskytovaných služieb a
bez funkčných cross-dockov by sme neboli
schopní pre našich klientov realizovať kvalitné
prepravné služby, či už letecké, námorné,
cestné, alebo po už spomínanej Novej
hodvábnej ceste.
Čo je pri cross-dockingu najdôležitejšie a na
čo nie je možné zabudnúť?
Samozrejme, treba dbať na správne označenie
zásielok tak, aby bolo možné rýchle a
bezchybné triedenie a odovzdanie na ďalšiu
prepravu. S tým súvisí dobrý IT systém,

vybavenie technikou a dostatok brán. V
neposlednom rade stabilný a kvalitný personál.
Aké IT technológie využívate vo vašom
cross-dockovom centre?
Používame vlastný WMS systém, ktorý je
jednotný v celej skupine cargo partner,
samozrejmosťou je skenovanie a prenos
údajov cez wifi až po možnosť automatického
merania a váženia jednotlivých balení.
Pri optimálnej štruktúre zákazníkov a
dobrej organizácii je cross-dock plne
využitý po celú dobu prevádzky, čo
znamená tiež maximálne využitie pracovnej
sily a technológie. Ako si počínate v tomto
smere?
Dúfam, že dostatočne dobre. Čím viac
dokážeme využiť vlastné kapacity a vlastný
personál, tým lepšiu jednotkovú nákladovú
cenu sme schopní dosiahnuť. Nakoľko sa
pohybujeme v konkurenčnom prostredí, je
toto, popri vysokej kvalite, jednou z našich
priorít a dovolím si tvrdiť, že rastúce počty a
objemy prepravených zásielok sú toho
najlepším dôkazom.
Alexander Sotník
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Cross-docking treba zvážiť a
starostlivo monitorovať
Hlavnou súčasťou procesu krížového dokovania je správne predpovedanie príchodu
tovaru a dostupnosti priestoru, času a materiálov na mieste potrebnom na vytvorenie
výstupných nákladov pre zásielky v rovnaký deň.
Zasielanie elektronických oznámení o zásielke (ASN -Advance Ship Notice) poskytuje
údaje o prichádzajúcom a odchádzajúcom tovare v reálnom čase. Dôležitú úlohu hrajú
nástroje na vkladanie údajov z prijatého tovaru do systému.
Skenovanie čiarových kódov znižuje manuálne zadávanie údajov a zvyšuje mieru
presnosti inventára vďaka bezproblémovej integrácii informácií z počítačov, skenerov
čiarových kódov, atď. Business Intelligence presne sleduje pohyb tovaru a vytvára
analýzy o dianí v sklade vrátane rozpisu jeho činnosti. Nutnosťou je mať spoľahlivý
záložný
systém
na
zabezpečenie
kontinuity
podnikania.
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Dôležitá je tiež schopnosť plánovania
pracovných síl. Ide najmä o efektívny rozpis a
správy úloh, čo zabezpečí, že operácie a
výsledky budú v súlade s cieľmi plánovania
pracovných síl v sklade.
Výhody cross-dockingu
Ruthie Bowles, konzultantka podnikania,
marketingu a riadenia zásob v spoločnosti
Logiwa popisuje výhody a nevýhody crossdockingu nasledovne:
Znižuje úložný priestor: V priemere podniky
minú 6,53 dolárov za štvorcovú stopu
skladového priestoru. Zmenšenie úložného
priestoru prispieva k úsporám nákladov a k
zníženiu uhlíkovej stopy zákazníka.
Znižuje náklady na zásoby: Riadenie zásob
spája potrebný kapitál. Skladovanie, správa,
počítanie, zabezpečenie a poistenie zásob stojí
peniaze. Navyše, peniaze sa strácajú, ak sa
nadbytočný inventár pokazí alebo poškodí.
Cross-docking znižuje dlhodobé množstvo
tovaru.
Znižuje manipuláciu s materiálom: Crossdocking minimalizuje pohyb tovaru po sklade
manuálne alebo automaticky. Tradičné
skladové operácie pozostávajú z významnej
manipulácie so zásobami, ako je triedenie,
skladovanie, vychystávanie a balenie.
Zvyšuje kvalitu produktu: Pri umiestňovaní
produktov (dočasné zdržanie v doku a ich
spracovanie pred odoslaním) môžu pracovníci
ľahko skontrolovať, či nie sú produkty
poškodené dopravnými prostriedkami, čo
znižuje
počet
poškodených
výrobkov
dodávaných zákazníkom, šetrí peniaze za
vrátenie tovaru a udržuje spokojnosť klienta.
Šetrí náklady na pracovnú silu: Práca je
jedným z najnáročnejších nákladov na
kontrolu. Cross-docking pomáha znižovať
počet ľudí potrebných na správu zásob a tieto
úspory je možné preniesť na zákazníkov alebo

vložiť do iných projektov na zlepšenie
procesov.
Znižuje poškodenie pri manipulácii s
materiálom:
Škody
spôsobuje
zväčša
manipulácia s materiálom, oveľa menej
transport vozidlami. S poklesom pohybu
tovaru klesá tiež pravdepodobnosť poškodenia
tovaru.
Znižuje dodacie lehoty: Cross-dockovacie
zariadenia sa často nachádzajú v oblastiach
blízko konečného miesta dodania klienta, čím
sa skracujú dodacie lehoty.
Podnecuje
rast
úrovne
služieb:
Minimalizácia poškodenia produktu, zníženie
nákladov pre spotrebiteľov a skrátenie
dodacích lehôt vedie k zlepšeniu úrovne
služieb. To je obzvlášť dôležité v prostredí
B2B so špecifickými dohodami o úrovni
služieb.
Podporuje pokles nákladov na prepravu:
Použitím najlepšej možnej trasy najazdia
dopravné vozidlá menej kilometrov, čím sa
znižujú celkové prepravné náklady.
Znižuje celkové fixné náklady: Okrem
úložného priestoru existujú vo veľkýc hcrossdockových skladoch aj ďalšie fixné náklady,
napr. ich vybavenie, verejné služby atď.
Zníženie
množstva
úložného priestoru
prispieva k poklesu finančných prostriedkov
vynaložených
na
osvetlenie,
kúrenie,
vybavenie a ďalšie.
Nevýhody cross-dockingu
Náročnosť na čas: Ak nie je krížové
prepojenie správne naplánované a vykonané,
môže byť neskutočne náročné. Aj keď to znie
ako bezproblémové riešenie (rýchly presun
prichádzajúceho tovaru do odchádzajúceho
dopravného prostriedku), spracovanie všetkého
trvá určitý čas. Tovar by nemal stráviť v sklade
alebo distribučnom centre viac ako 24 hodín.
Dobre naolejované operácie cross-dockingu

môžu niekedy presunúť tovar dnu a von v
priebehu niekoľkých hodín.
Kapitálové investície: Zavedenie efektívnej
krížovej operácie si vyžaduje značné
počiatočné investície. Aj keď si firma
dlhodobo uvedomuje úspory nákladov,
zriaďovanie terminálov typu cross-dock je
drahé.
Vyžaduje dôveru dodávateľa: Cross-docking
sa spolieha na filozofiu just-in-time pre výrobu
a prepravu. Ak dodávatelia bežne nezasielajú
správne výrobky alebo množstvá, bráni to v
plnení objednávok a narušuje sa dôvera
zákazníkov. Stráca sa čas a klesá produktivita.
Náročnosť na dopravné prostriedky: Na
operácie v rámci cross-docku je potrebné
veľké množstvo dopravných prostriedkov, aby
bolo možné prepraviť prichádzajúce a
odchádzajúce tovary.
Riziko zmrštenia: Aj keď krížové dokovanie
môže znížiť škody v dôsledku zníženej
manipulácie s materiálom, stále existuje
možnosť
zmrštenia
(krádeže
alebo
poškodenia), ak nie sú zavedené správne
postupy.
Odvetvia, vhodné pre cross-docking
Ukázalo sa, že niektoré odvetvia ťažia z crossdockingu viac výhod a rýchlejšie ako iné.
Cross-docking má množstvo výhod, ale jeho
implementácia je nákladná. Ako môžu firmy
zistiť, či je táto stratégia najvhodnejšia pre ich
podnikanie? Odpoveď prináša Gus Pagonis,
prezident spoločnosti Sears Logistics Services:
Automobilový
priemysel:
Výrobcovia
automobilov sa tradične spoliehajú na dodávky
v pravý čas a cross-docking využívajú už celé
desaťročia. Model štíhlej výroby, známy ako
výroba „just-in-time“, prvý raz použila
spoločnosť Toyota a pôvodne sa označoval ako
„Toyota Production System“.

Potravinársky a nápojový priemysel:
Reštaurácie potrebujú neustály prísun surovín
pre svoje položky menu. Vďaka možnému
znehodnoteniu
zásob
je
cross-docking
inteligentnou alternatívou. Namiesto utrácania
peňazí za drahé riadenie teploty zásob
konkrétnou firmou, môžu spoločnosti rýchlo
presúvať potraviny cez dodávateľský reťazec.
Spotrebný tovar: Prečo je Amazon taký
úspešný? Pretože má takmer všetko, čo ľudia
potrebujú, za nízku cenu, pričom tovar dorazí
rýchlo. Pre konkurentov je ťažké držať krok.
Amazon môže dovoliť finančne dotovať
poplatky za prepravu, mnoho podnikateľov to
však nedokáže, čo im bráni v dodávaní
rovnakej rýchlosti za cenu, na ktorú si
zákazníci zvykli. Cross-docking pomáha
spoločnostiam rýchlejšie a pri nižších
nákladoch plniť požiadavky spotrebiteľov.
Chemikálie: Chemické výrobky sú vlastne
„inventárom s vysokou údržbou“. Špecifické
požiadavky na skladovanie ich robia
nákladnými a potenciálne nebezpečnými.
Ideálnym
scenárom
je
minimalizácia
manipulácie s produktmi tohto druhu, ktoré sa
ku koncovému zákazníkovi dostanú rýchlo a
bezpečne.
Gus Pagonis konštatuje, že cross-docking je
najefektívnejší
pre
spoločnosti,
ktoré
prepravujú veľké množstvo tovaru, pretože im
umožňujú konsolidovať zásielky z rôznych
zdrojov a posielať ich konečným používateľom
najlepšou cestou.

Alexander Sotník
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Pri cross-docku je kľúčové
vzájomné zdieľanie informácií
Je zrejmé, že zasielateľ, zvyčajne výrobca, nesie vysoký stupeň zodpovednosti za to, aby
bol cross-docking pre jeho zákazníkov (distribútorov) úspešný. Cross-docking môže
poskytnúť významné úspory inventára.
V najčistejšej podobe to nie je „pravý“ sklad. Preto neexistuje žiadne smerovanie do
skladovacích priestorov, žiadne následné načítanie z úložných regálov a žiadne
presmerovanie späť do pristávacích oblastí. Náklady na skladové hospodárstvo aj
náklady na manipuláciu s inventárom sú eliminované alebo drasticky znížené. Crossdocking poskytuje vylepšené zákaznícke služby tým, že poskytuje čo najrýchlejšie
využíva dodávky zákazníkom.

CROSS-DOCK

Prístup spoločnosti Owens Corning

Dôsledné využitie IT

.Aj keď sú niektoré z potrebných vecí na
sklade, cross-docking prichádzajúcich položiek
sa vykonáva s cieľom ušetriť čas a urýchliť
objednávky. V niektorých prípadoch sú
„horúce“ položky kombinované s výrobkami
prichádzajúcimi priamo z výrobnej linky, aby
sa
vytvorili
optimálne
odchádzajúce
objednávky.

Na mnohých miestach sa prijaté položky
kombinujú s tovarom prepravovaným do crossdocku
aj
v
tovarových
vozíkoch.
Vychystávanie sa potom vykonáva z vozíkov,
pričom sa zostavujú odchádzajúce náklady,
ktoré obsahujú prijatý materiál. Toto
„kompromisné“ riešenie poskytuje flexibilitu a
šetrí prepravu a manipuláciu s tradičnými
skladovacími priestormi v sklade.

Podľa Barryho Burnhama, vedúceho tímu
Logistics Systems Development v spoločnosti
Owens Corning so sídlom v americkom
Tolede,
cross-docking
sa
uskutočňuje
predovšetkým vo viacúčelových skladoch,
umiestnených spolu s výrobnými závodmi
spoločnosti. Poskytujú služby maloobchodným
a veľkoobchodným zariadeniam a iným
rôznym spoločnostiam. Spoločnosť presúva
veľké objemné materiály, napríklad izolácie zo
sklenených vlákien a
palety sklenených
výstuží.

Účinnosť pohybu materiálu je hlavným
problémom. Poklesom počtu „dotykov“
dospela spoločnosť k podstatnému zníženiu
pracovných síl, poškodenia výrobkov a doby
ich životnosti. „Cross-docking sa vykonáva
výhradne pre paletované alebo iné jednotkové
náklady. Primárne sú to hotové výrobky.
Cross-docking sa neaplikuje na materiály
prichádzajúce z výrobnej linky, ktoré majú
požiadavky na potvrdenie alebo testovanie
kvality,“ uvádza B. Burnham.

Spoločnosť Owens Corning využíva rôzne
úrovne
informačných
systémov
crossdockingu. Zahŕňajú softvér na plánovanie
podnikových zdrojov (ERP), skladové systémy
riadenia (WMS), systémy riadenia vonkajších
priestorov (YMS), vysokofrekvenčnú dátovú
komunikáciu (RIFD) a čiarové kódovanie.
„Zakladanie linky z výroby sa praktizuje už
niekoľko rokov. Cross-docking sa väčšinou
implementoval po zavedení softvérových
systémov WMS a YMS a dnes je významnou
súčasťou dodávateľského reťazca, ktorý si
vyžaduje spoluprácu medzi jeho členmi,“
upozorňuje D. Burnham.
Dave Luton, konzultant pre správu a logistiku
firmy Owens Corning z Toronta hovorí, že
cross-docking v ére minimalizácie zásob je
prvkom, ktorý prepája strany ponuky a dopytu
dodávateľského reťazca. „Trhové sily neustále
zvyšujú tlak na výkon riadenia ponuky s
požiadavkami na zvýšenú priepustnosť s
nižšími zásobami, pričom podporujú viac
produktových radov s nižšími prevádzkovými
nákladmi a služby s pridanou hodnotou,“
poznamenáva D. Luton.
Pozor na značenie
Je zrejmé, že spoľahlivosť dodávateľského
reťazca je kritická pri prevádzke s
minimálnymi zásobami. Ak produkt nepríde
od dodávateľa včas, nastáva problém. Preto je
zdieľanie informácií zásadné.

Pred
zvážením
prijatia
pokročilých
informačných technológií treba venovať
pozornosť základnej informačnej technike označovaniu.
Najjednoduchší
scenár
označovania je, keď sa zabalené palety
prepravia neporušené do konečného miesta
určenia. V tomto prípade sa bezpodmienečne
vyžaduje označenie, potrebné na identifikáciu
palety, pokiaľ možno, na dvoch stranách.
Cross-docking
sa
totiž
stáva
komplikovanejším, keď je označenie paliet
neúplne alebo žiadne. Vybalenie, vybratie,
zabalenie a označenie tovaru je časovo náročné
a predlžuje čas dodania klientovi.
„Pre úspešný cross-docking je rozhodujúce IT
zdieľanie a spolupráca kľúčových informácií
medzi obchodnými partnermi, čo poskytuje
efektívne prostriedky na synchronizáciu
dodávateľského reťazca,“ potvrdzuje Ray
Kulwiec, expert, ktorý dlhodobo skúma crossdocking ako prostriedok na zlepšenie výkonu
dodávateľského reťazca.

Na úrovni dodávateľa alebo výrobcu patria
medzi dôležité počiny plánovanie výroby,
oznámenia o predbežnej dodávke (ASN) a
systémy riadenia dopravy (TMS).
V skladoch, kde sa vykonáva krížové
dokovanie, vykonávajú denné plánovanie a
vyskladňovanie systémy WMS, ktoré majú
informácie o budúcich objednávkach a
vedomosti o cieľovej stránke prichádzajúcej
položky ešte pred jej prijatím.
Alexander Sotník

RETRAKY

Retraky šetria náklady na
skladovanie tovaru
Retrak je vysokozdvižný elektrický vozík s priečne sediacou obsluhou. Je určený hlavne
na prácu v interiéri s výnimkou „terénnych“ modelov, ktoré sú určené aj do exteriérov s
miernymi nerovnosťami podlahy. Vyznačuje sa skvelou stabilitou a pohodlným
pracovným prostredím pre vodiča, so všetkými ovládacími prvkami po ruke vodiča.
„Taktiež by sme vyzdvihli jeho schopnosť manipulácie v užších uličkách (menej ako 3
m) najmä oproti čelným vysokozdvižným vozíkom, ktoré potrebujú na zakladanie a
vyberanie tovaru širšie priestory,“ hovorí Pavol Opatovský, generálny riaditeľ Linde
Material Handling Slovenská republika. Tým, že retrak potrebuje na otočenie užšiu
uličku, šetrí náklady na skladovanie tovaru, nakoľko trend nákladov za m 2 skladového
priestoru sa v dnešnej dobe stále zvyšuje. Treba vyzdvihnúť aj ich schopnosť bezpečnej
a efektívnej manipulácie s tovarom vo vyšších výškach vďaka doplnkovým
bezpečnostným systémom, ktoré napomáhajú pri zakladaní a vyberaní paliet.

RETRAKY

„Patrí k nim napr. asistenčný systém Dynamic
Mast Control, ktorý podstatným spôsobom
aktívne tlmí kmitanie stožiara vo veľkých
výškach, čím zabraňuje škodám na majetku či
zraneniam osôb a značne urýchľuje
manipuláciu. Bezpečnosť nadovšetko, ruka v
ruke s vysokou efektivitou,“ konštatuje Pavol
Opatovský.
Podiel retrakov na predaji, resp. prenájme,
vozíkov je cca 5-8 % v závislosti od
konkrétnych požiadaviek firiem v danom roku.
Na toto množstvo vplýva najmä dopyt väčších
firiem, ktoré občas potrebujú obmeniť flotilu
retrakov.
Optimálny rozhľad na všetky strany
„Hlavnou charakteristickou črtou retraku je
zdvíhacie zariadenie, teda výsuvná veža, ktorá
umožňuje skrátiť celkovú dĺžku vozíka a
znižuje tak nároky na šírku manipulačnej
uličky. Ďalším poznávacím znakom je bočné
sedenie vodiča, ktoré umožňuje lepší výhľad
na manipulovaný tovar a znížené fyzické
zaťaženie vodiča pri častej zmene smeru
jazdy,“ poznamenáva Michal Palenčík zo
spoločnosti
Toyota
Material
Handling
Slovensko. Spolu s naklápaním vidlíc,
považovaným za štandard u tohto typu stroja,
konštrukcia retraku zaručuje vysokú stabilitu aj
pri zakladaní do veľkých výšok a pri tejto
činnosti aj vyššiu produktivitu práce ako u
čelného vozíka.
Ako upozorňuje Martin Kozlov, Produktový
manager spoločnosti Jungheinrich, „hlavnou
výhodou týchto vozíkov je ich obratnosť a
schopnosť zasúvania nákladu nad oporné
ramená, čím sa zmenšuje potrebná šírka uličiek
medzi regálmi a zároveň maximalizuje
skladový priestor. Prostredníctvom bočného
sedenia je zabezpečený optimálny rozhľad na
všetky strany a zväčšený previs nosných vidlíc
zlepšuje viditeľnosť pri zakladaní tovaru vo
výškach nad úrovňou očí obsluhy.“

Maximálna výška zdvihu býva 13 metrov
Pracovná šírka uličky sa líši pri jednotlivých
modeloch v závislosti od nosnosti vozíka a
kapacity batérie. Čím má vozík väčšiu nosnosť
a batériu s väčšou kapacitou, tým potrebuje
širšiu pracovnú uličku. „Model R10B (1000
kg) s najmenšou batériou (420 Ah) potrebuje
šírku pracovnej uličky len 2,7 m pri zakladaní
europaliet na hĺbku 1200 mm. R20HD s
batériou 930 Ah má šírku pracovnej uličky
2,99 m (vrátane bezpečnostnej medzery po 100
mm vľavo i vpravo). Ale máme aj tzv. široké
retraky, pri ktorých nie je podstatná šírka
pracovnej uličky, ale nosnosť a stabilita s
nadrozmernými bremenami,“ približuje Pavol
Opatovský. Retrak teda pracuje so štandardnou
euro paletou v uličkách od 2700 mm, do 3200
mm. Ta sa mení napr. v závislosti od
požadovanej zostatkovej nosnosti v plnej
výške, kapacity batérie a ďalšej voliteľnej
výbavy. „Minimálna šírka uličky je 2694 mm
vrátane bezpečnostného odstupu od regálov
100 mm z každej strany, ak manipulujeme so
štandardnou euro paletou. Šírku uličky
navrhujeme našim klientov v závislosti od
rozmerov a hmotnosti manipulovaného
tovaru,“ dodáva Martin Kozlov.
Maximálna výška zdvihu pri retrakoch býva 13
metrov. Ale prevažná väčšina dodávaných
strojov na trhu je však so zdvihom do 10
metrov.
„Naša firma ponúka rôzne modely retrakov,
najnižšie nosnosti začínajú od hodnoty 1000
kg a pokračujú až po nosnosť 2500 kg.
Samozrejme to neznamená, že daný Reach
truck bude mať zvyškovú nosnosť 2500 kg aj v
najvyššom bode zdvihu, ale určite vieme
navrhnúť zákazníkovi presný typ retraku podľa
požiadaviek jeho prevádzky,“ vysvetľuje Pavol
Opatovský.
Spoločnosť Toyota Material Handling vyrába
regálové zakladače v nosnostiach od 1200 kg
do 2500 kg. „V prípade špeciálnych

požiadaviek
zákazníkov
dokážeme
samozrejme reagovať aj na neštandardné
úpravy samotnej nosnosti, zdvihu, prejazdovej
výšky a podobne,“ konštatuje Michal Palenčík.
Podobne je to aj vo firme Jungheinrich. „Pre
tento druh manipulácie vieme poskytnúť
manipulačnú techniku s nominálnou nosnosťou
od 1000 do 2500 kg,“ uvádza Martin Kozlov.
Záujem o Li-Ion batérie stúpa
Záujem o Li-Ion batériové systémy v poslednej
dobe stúpa. Pri Li-Ion systéme je z hľadiska
využiteľnosti v prevádzkach viac výhod ako
pri klasickým kyselinovo-oloveným batériám.
„Napríklad nepotrebujeme na vozíku meniť
batérie, čiže nepotrebujeme k tomu dokupovať
príslušenstvo ako napr. valčekovú dráhu vo
vozíku, stojany na batérie, náhradnú batériu a k
tomu usporíme čas (aj obsluhu), potrebný na
výmenu daných batérií,“ vypočítava Pavol
Opatovský. Z hľadiska bezpečnosti je Li-Ion
batéria úplne uzavretá, bezemisná a
bezúdržbová, nepotrebuje žiadne dolievanie
destilovanej vody či premiešavanie elektrolytu

a s tým spojené doplnkové systémy. Obsahuje
viac využiteľnej energie, rýchlejšie sa dobíja,
je
možné
využívať
aj
viacnásobné
medzidobíjanie počas krátkych prestávok.
Toyota Material Handling dnes ponúka
technológiu Li-Ion vlastnej produkcie, čo
prinieslo dostupnosť Li-Ion vozíkov ešte
väčšej skupine zákazníkov ako doteraz.
Postupne nachádza svoje uplatnenie na trhu v
čoraz väčšom množstve. Jej výber a následne
nasadenie do prevádzky, treba ako každú
zmenu technológie, dobre zvážiť a naplánovať.
Dopyt po manipulačnej technike s Li-Ion
technológiou neustále rastie, podiel predaja
elektrických vozíkov s Li-Ion batériami
predstavuje približne 30 %. „Táto technológia
sa naďalej vyvíja, v chemickom zložení batérií
sa vyvarujeme kontroverznému kobaltu a
zároveň štúdie poukázali na nesporné výhody
kombinácie chemických prvkov LiFePo, ktorá
je aktuálne najbezpečnejšou kombináciou
prvkov Li-Ion článkov. Naše vývojové
centrum smeruje k novým konceptom vozíkov,
ktoré sú od počiatku navrhnuté tak, aby

zužitkovali výhody revolučnej technológie.
Úspešne sa nám podarilo integrovať Li-Ion
batérie do dvoch typov vozíkov, priamo
dizajnová integrácia lítiovo-iónovej batérie
ponúkla vozíkom výnimočné úžitkové
vlastnosti, maximálnu bezpečnosť, výkon a
efektívnosť,“ hovorí Martin Kozlov.
Vysoký komfort pre vodiča
Retraky Linde sa vyznačujú pohodlným
pracovným prostredím pre vodiča, napríklad
odpruženou
kabínou,
pohodlnými
štandardnými
textilnými
sedadlami
s
pneumatickým
pružením
(automaticky
nastaviteľným podľa hmotnosti vodiča),
nastaviteľnou lakťovou opierkou a mnohými
ďalšími prvkami. Ovládacie joysticky s
jemným ovládaním sú vždy po ruke vodiča.
Dvojpedálový systém vozíka bez prepínača
smeru jazdy je jednoduchý na obsluhu a
poskytuje okrem komfortu a bezpečnosti aj

vysokú efektivitu. Presné riadenie zabezpečuje
reologický volant s nastaviteľným počtom
otáčok od dorazu po doraz, ako aj s
nastaviteľným ovládacím odporom. Tieto
vozíky sú štandardne vybavené automatickým
spomalením pri prejazde zákrut. Namiesto
klasickej strešnej ochrannej mreži môžu byť
vybavené „nepriestrelným“ strešným oknom s
výborným výhľadom.
„Toyota Material Handling, resp. pôvodne
švédska zn. BT, ktorá je súčasťou koncernu
TOYOTA, stála pri zrode retraku ako ho
poznáme dnes a priniesla na trh väčšinu
inovácií v oblasti manipulačnej techniky,“
tvrdí Michal Palenčík. Komfort vodiča a
bezpečnosť manipulácie môže zabezpečiť
napr. laserový ukazovateľ polohy vidlíc,
kamerové systémy na kontrolu zakladania
palety, elektricky nastaviteľná výška podlahy,
alebo už dobre známe naklápanie celej kabíny,
na odľahčenie zaťaženia krčnej chrbtice
vodiča. Samozrejmosťou sa stáva výšková a
váhová indikácia, individualizácia parametrov

výkonu a kompletne nastaviteľné ergonomické
ovládacie prvky stroja. Systém monitorovania
produktivity stroja a vodičov, nárazov alebo aj
pred operačnej kontroly – TOYOTA I SITE,
nahrádza prevádzkový denník stroja, čím
odľahčí vodiča od dennej administratívy
spojenej s prevádzkou vozíka.
„Ergonómia pracovného priestoru je dôležitým
faktorom, ktorý sme posunuli na novú úroveň
hlavne na našom vozíku ETV 216i.
Umiestnenie Li-Ion batérie do podvozku
vytvára veľkorysý priestor obsluhy s
bezkonkurenčným výhľadom na všetky strany.
Nastaviteľné sedadlo, volant a opierka ruky a
intuitívne nastavenie ovládacích prvkov je už
štandardom našich vozíkov,“ konštatuje Martin
Kozlov.
Najlacnejšie nie je vždy najvýhodnejšie
Pri retraku je mnoho faktorov, ktoré
ovplyvňujú konečný výber pre zákazníka,
preto majú dodávatelia v ponuke viac
modelov, vhodných na rôzne použitie a do
rôznych aplikácií. Treba si dať pozor na to, aby
mal retrak vhodnú výšku zdvihu, prejazdovú
výšku vozíka, vhodnú batériu (prípadne viac
batérií so stojanmi, ak zákazník pracuje na dve
a viac zmien), dôležité sú aj rôzne vyhotovenia
hnacích kolies, zakrytované nákladové kolesá,
taktiež rozmer vidlíc, osvetlenie (pracovné či
bezpečnostné), zvyšková nosnosť pri vyšších
zdvihoch. „Môžeme odporučiť aj kameru,
systém manažmentu prevádzky, odmeriavanie
výšky zdvihu, predvoľbu výšky zdvihu,
váženie bremien, automatickú zmenu rýchlosti
pri prejazde z haly do haly či mraziarenskú
výbavu. Je toho naozaj veľa, podľa čoho sa
riadiť pri výbere retraku,“ hovorí Pavol
Opatovský. Samozrejme, záleží od zákazníka,
aký má rozpočet a na čo všetko ho potrebuje
využívať.
Ako odporúča Michal Palenčík, „platí to, čo
pri každom inom nákupe: najlacnejšie nie je
vždy najvýhodnejšie. Zákazník by sa mal

zamerať na funkčnosť stroja a jeho ovládacích
prvkov, kvalitu, historické skúsenosti a hlavne
produktivitu stroja a ak je to možné, využiť
možnosť testovania vo svojej prevádzke.“
Rozhodne by si mal preskúmať možnosti
servisného zabezpečenia a rozsah umiestnenia
konkrétnej značky na trhu, čo dostatočne
napovie napr. o možných skúsenostiach
servisného technika s daným typom stroja.
Martin Kozlov by zase zákazníkom odporučil
sa venovať manipulačnej technike už pri
plánovaní skladových priestorov. „Podrobnou
analýzou možností a obmedzení by dokázali
optimalizovať
pracovné
procesy
a
maximalizovať tok tovaru v prevádzke.“
A
aká
bude
budúcnosť
retrakov?
„Predpokladáme, že do budúcnosti sa budú
všetci výrobcovia vysokozdvižných vozíkov
zameriavať hlavne na bezpečnosť vozíkov.
Ochrana života a zdravia zamestnancov je a
bude
najvyššou
prioritou
každého
zamestnávateľa. A samozrejme aj na robotické
(bezobslužné)
riešenia,“
tvrdí
Pavol
Opatovský.
„Momentálne sú tieto stroje v rámci výkonu a
rýchlosti už takmer na hranici fyzikálnych
možností. Ďalší rozvoj môžeme očakávať v
zvyšovaní bezpečnosti formou rôznych
asistenčných systémov alebo aj čiastočnou
automatizáciou,
ktorá
by
redukovala
chybovosť obsluhy,“ uzatvára Martin Kozlov.
Jozef Brezovský

SKLADOVANIE

Inteligentné sklady vytvára
spolupráca človeka s robotom
Už od čias Henryho Forda a neskôr od prvých dní automatizácie bolo dosiahnutie
väčšej efektívnosti v dodávateľskom reťazci hnacím cieľom výrobcov a distribútorov
všetkého druhu. Dôvod je jasný: vyššia účinnosť vedie k väčšej ziskovosti. Napriek
posledným pokrokom v robotických technológiách a aplikáciách zostali skladové
procesy na pokraji transformačného pokroku. Ich manažéri si zatiaľ neuvedomili plný
potenciál automatizácie riadenej robotikou. Táto realita sa rýchlo mení. Dnes roboty
spolupracujú s ľuďmi na oživení skutočne inteligentného skladu.
Pri vytváraní snímok budúceho futuristického inteligentného skladu si odborníci často
predstavujú svetelný sklad - tmavý a strašidelný priestor, v ktorom roboti pracujú v
mechanickom tichu bez potreby akejkoľvek ľudskej pomoci. Táto predstava môže byť
už onedlho realitou.

SKLADOVANIE

S vývojom robotiky,
inteligencie
a
automatizácie
sa
vyvíjal
aj
model
inteligentného skladu budúcnosti. Namiesto
snahy o plne mechanickú pracovnú silu sa
dnešná vízia točí okolo ľudí a robotov, ktorí
pôsobia v skutočnej spolupráci, pričom roboti
prijímajú nebezpečné, nudné, špinavé a ťažké
úlohy, čím ľudia získavajú slobodu vynikať v
úlohách, ktoré vyžadujú kreativitu, kritické
myslenie, komunikáciu a snahu robiť veci čo
najlepšie. Výsledkom je skladové prostredie,
ktoré ovláda sila robotiky, inteligencia a
automatizácia, pričom využíva to najlepšie z
ľudskej schopnosti konať na základe
poznatkov a zlepšovania procesov.
Všetko pre produktivitu
Inteligentné sklady nie sú, samozrejme, úplne
nové. Mnohé úspechy Amazonu sa pripisujú
inovatívnemu použitiu robotov v skladoch.
Netrvalo dlho a Amazon nasledovali ďalší
poprední maloobchodníci - Walmart, Ocado
(líder Spojeného kráľovstva v online obchode s
potravinami) a Kroger. Ako spoluzakladateľ a
hlavný architekt spoločnosti Kiva Systems
(teraz Amazon Robotics) som dokonale
oboznámený s tým, ako Amazon zaviedol do
skladu skladovú robotickú automatizáciu
meniacu hru. Keď sme prvýkrát vyvíjali roboty
Kiva, mali sme jednoduchú hypotézu: „Čo
keby sa položka, ktorú sme potrebovali zbaliť,
objavila v našich rukách?“
S týmto cieľom sme navrhli systém, ktorý
využil obratnosť a flexibilitu ľudských
zamestnancov pri výbere a balení objednávok
a mobilitu autonómnych pozemných robotov.
Naším riešením boli „kúzelné police“. V
prostredí, kde pracovníci skladu zvyčajne
trávia hodiny každý deň chôdzou medzi
regálmi skladu, aby si vybrali objednávky, naši
oranžoví roboti Kiva to urobili za nich a
konkrétnu
položku
doručili
priamo
zamestnancovi. „Magické police“ dokázali
strojnásobiť produktivitu zamestnancov.

Bol to však iba prvý krok. Naši výskumníci ,
ktorí zostrojili roboty Kiva, začali pred
desiatimi rokmi globálny posun k spolupráci
medzi človekom a robotom. Vyvinuli mnoho
ďalších veľkých inovácií vrátane kĺbových
robotických
robotov
(ARA),
ktoré
automatizujú funkcie príjmu, skladovania,
vychystávania, balenia a prepravy. Približne 70
– 80 % práce v skladovom prostredí sa venuje
zberu a baleniu a ARA sú čoraz viac schopné
vykonávať túto činnosť pomocou rôznych
nových technológií. Sú nimi napríklad dvojité
prívesky podobné prstom, ktoré dokážu
vyberať malé nejednotné predmety, prísavky,
ktoré dokážu spracovať malé škatule a ďalšie
dôsledne tvarované predmety. Prídavné
zariadenia, ktoré vyzerajú ako lopaty alebo
pazúry, zdvíhajú palety a iný veľký tovar. Vo
vývoji sú dokonca aj ARA, ktoré dokážu
vyzdvihnúť a manipulovať s predmetmi
rovnako obratne ako ľudská ruka. Robotické
technológie a aplikácie sa každým dňom
rozširujú a otvárajú dvere pre ešte väčšiu
účinnosť a produktivitu v sklade.
Bezpilotné vzdušné systémy
Inteligentné pozemné roboty a kĺbové
robotické ramená obmedzuje gravitácia.
Bezpilotné vzdušné systémy (UAS) sú
inováciou,
ktorá
efektívne
odstraňuje
gravitáciu z rovnice, zvyšuje efektívnosť a
produktivitu a zároveň zvyšuje bezpečnosť
skladových zamestnancov.
Zjednodušene povedané, sklady sú pre ľudí
nebezpečné. Zamestnanci môžu skĺznuť,
zakopnúť alebo spadnúť z výšok. Časté
nehody sa vyskytujú v okolí nožnicových
výťahov a vysokozdvižných vozíkov. Palety
môžu spadnúť a v závažných prípadoch sa
môže regál zrútiť. Tieto nehody často vedú k
vážnym zraneniam, ktoré spôsobujú značné
náklady a straty príjmov. (Priemerný pracovný
úraz má za následok priame náklady vo výške

38 000 dolárov a nepriame náklady vo výške
150 000 USD.)
Aj pri vyškolenej pracovnej sile existujú riziká
spojené s prácou v nebezpečných výškach. Z
približne 117 000 zranení a úmrtí hlásených
OSHA (Správa bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci v Spojených štátoch) v rokoch 2002 2018 bolo 30 % úrazov označených ako
nepozornosť. Smrteľné následky predstavovali
42 %.
Trend smerom k mestskému skladovaniu
zvyšuje
potrebu
riešenia
bezpečnosti
naliehavejšie, ako kedykoľvek predtým. Od
70. rokov 20. storočia stúpala priemerná výška
stropov skladu z dnešných 20 stôp na 45 stôp.
Vyššie stropy a regály zvyšujú riziko nehôd v
sklade.
Bezpilotné vzdušné systémy alebo bezpilotné
lietadlá (UAS) pomáhajú zvyšovať bezpečnosť
znižovaním potreby zamestnancov pracovať vo
výškach a obsluhovať zariadenia na
manipuláciu s materiálom na zdvíhacích

zariadeniach.
Autonómne
interiérové
bezpilotné lietadlá sú, na rozdiel od
pracovníkov, schopné častejšie a oveľa
presnejšie vykonávať inšpekcie zdravia a
bezpečnosti a detegovať nebezpečenstvo
požiaru v regáli. Bezpečnostné riziká tak
možno zistiť skôr, ako spôsobia zranenie alebo
smrť. Je to perfektný príklad spolupráce medzi
človekom a robotom s prínosom pre
bezpečnosť a produktivitu.
Rovnako, ako v prípade všetkých ponúk
automatizácie, musí UAS dosiahnuť najvyššiu
mieru autonómie a spoľahlivosti, aby sa
naplno využili všetky výhody. Väčšina
systémov, ktoré sa dnes používajú, je diaľkovo
ovládaná alebo čiastočne autonómna, čo si
vyžaduje, aby ľudskí pracovníci diaľkovým
riadením premiestnili každý robot do nových
uličiek alebo ich umiestnili späť na nabíjačky.
Ostatné systémy sa spoliehajú na pozemné
autonómne vozidlo, ktoré vedie robotov okolo
skladu, čím obmedzuje schopnosť robotov
vyhnúť sa prekážkam.

V spoločnosti Verity sme vyvinuli autonómne
bezpilotné lietadlá, ktoré dokážu vykonávať
svoje úlohy úplne nezávisle - nie sú potrebné
žiadne diaľkové ovládače. Po spustení
pomocou integrovaného softvéru WMS môžu
tieto drony letieť, vykonávať danú úlohu
(napríklad skenovať všetky miesta paliet, ktoré
sa zmenili za posledný týždeň), prechádzať
medzi uličkami, zisťovať prekážky a
presmerovať ich. Keď majú takmer vybitú
batériu všetky nedokončené úlohy odovzdajú
novému robotovi. Keď robot dokončí svoju
úlohu alebo sa musí znovu nabiť, prejde späť
na svoju nabíjaciu stanicu a odovzdá
informácie, ktoré zhromaždil, do veliteľskej
stanice Verity, ktorá ich zašle do WMS.
Bezpilotné vzdušné systémy sa neustále
vyvíjajú.
Ich
zásluhou
sú
sklady
inteligentnejšie a bezpečnejšie. Pracujú vo dne
i v noci, môžu kedykoľvek sledovať činnosť v
sklade,
častejšie
vykonávať
kritické
bezpečnostné kontroly, aby zabránili škodám
spôsobeným pracovníkmi. Je to čaro vo
výrobe.
Kúzlo spolupráce človek - robot
Potenciál budúcnosti inteligentného skladu je
obrovský, najmä ak technológia umožňuje
ľuďom a robotom využívať ich jedinečné a
silné stránky. Tým, že roboty pracujú na
úlohách, ktoré sú prirodzene nebezpečné,
môžu skladoví zamestnanci slobodne plniť
úlohy, ktoré zahŕňajú obratnosť a kreativitu.
Kľúčom k úspechu spolupráce medzi
človekom a robotom je definícia jasných
procesov a identifikácia toho, aké úlohy by sa
mali a môžu automatizovať. Zatiaľ, čo mnoho
spoločností už pracuje na tomto ideálnom
modeli, ešte stále existuje dlhá cesta na
dosiahnutie optimálnej spolupráce medzi
človekom a robotom. V dnešných skladoch a
plniacich centrách ľudskí zamestnanci stále
vykonávajú mnohé nudné a nebezpečné úlohy,
ktoré sú pre vhodnejšie roboty. V mnohých

prípadoch riadenie zásob vykonávajú ľudia
manuálne pomocou snímača čiarových kódov
(alebo dokonca pera a papiera) a nožnicového
zdvihu - vo výškach až 40 stôp. Zranenia v
dôsledku nehôd, únavy a opakovaného stresu
sú bežné a udržanie zamestnancov v nudných a
neatraktívnych profesiách je výzvou.
Pandémia Covidu 19 vyzdvihla dôležitosť
automatizácie
a
pomohla
zabezpečiť
pokračovanie operácií v podnikoch. Vo svete
dodávok v nasledujúci deň sú dodávateľské
reťazce už pod veľkým tlakom. Pandémia
tento tlak ďalej zvyšovala, čo spôsobilo ďalšie
komplikácie
týkajúce
sa
nedostatku
pracovníkov, zvýšenej kontroly a prudkého
nárastu online nakupovania. Na rozpoznanie
hodnoty robotov v našom modernom svete
však nie je potrebná žiadna pandémia. Roboty
môžu uľahčiť ľudskú prácu aj pri absencii
zdravotnej krízy. Automatizácia môže znížiť
množstvo chôdze vyžadovanej zamestnancami
pri odbere a balení tovaru. Roboty môžu
vykonávať nebezpečné a nudné úlohy v
prostredí skladu a poskytnúť zamestnancom
viac času zamerať sa na hodnotnejšie,
zaujímavejšie
a
bezpečnejšie
úlohy.
Spolupráca človek - robot je skutočnou
„mágiou“ na dosiahnutie inteligentného skladu
budúcnosti, pričom táto budúcnosť je už
realitou.
Raffaello D’Andrea (Autor je spoluzakladateľ
a strategický poradca spoločnosti ROBO
Global)

DIGITALIZÁCIA

ISRA Vision poskytuje novú
generáciu strojového videnia
Technológia strojového videnia sa do priemyselných aplikácií dostala na začiatku 70.
rokov, ale pre vysoké náklady bolo jej využitie po celé desaťročia obmedzené. To všetko
sa zmenilo, pretože robotika a automatizácia rýchlo prenikli takmer do všetkých
priemyselných odvetví a čoraz významnejšie ovplyvňujú život spoločnosti. V dnešnom
rýchlo sa meniacom svete výroby umožňuje kombinácia robotiky, automatizácie a AI
ďalšiu generáciu technológie strojového videnia.
Jedným z najlepších hráčov v oblasti poskytovania riešení strojového videnia pre
transformáciu firiem a vytváranie inteligentných tovární budúcnosti je ISRA Vision
AG, člen v subsektore Sensing spoločnosti ROBO Global Robotics & Automation
Index. Spoločnosť ISRA Vision, založená pred 35 rokmi, sa stala globálnym lídrom v
riešeniach strojového videnia.Dve z jej kľúčových obchodných jednotiek - Industrial
Automation a Surface Vision - sú zamerané na poskytovanie nových aplikácií v
robotickom
videní,
kontrole
kvality
a
metrológii.

DIGITALIZÁCIA

Spoločnosť
má
významné
globálne
zastúpenie. Pôsobí v 25 pobočkách a má silnú
pozíciu v oblasti automatizácie tovární a
výroby OEM pre ťažký priemysel. Najmä tieto
dva sektory získavajú značné výhody z
najlepšej technológie ISRA Vision v oblasti
povrchovej kontroly a 3D strojového videnia
pre navádzanie robotov.
Eliminácia chybovosti vo výrobe
Hodnota strojového videnia je zrejmá najmä v
automobilovom priemysle, kde výrobcovia
čelia výzve, aby každý komponent, ktorý
odchádza z výrobnej linky, nemal chyby a
problémy. V minulosti si minimalizácia
chybovosti vyžadovala zdĺhavé a časovo
náročné manuálne kontroly. Ukázalo sa, že
strojové videnie je ideálnou technológiou,
ktorá výrobcom automobilov pomáha pri
riešení tejto úlohy vo veľkom rozsahu.
Systém kontroly výroby od ISRA Vision je
pokročilé riešenie, ktoré využíva priemyselné
kamery vybavené digitálnymi senzormi a
špecializovanou optikou. Priemyselné kamery
získavajú obrázky chybných komponentov a
následne používajú softvérové algoritmy na
podporu
rozhodovania
prostredníctvom
identifikácie, spracovania a analýzy vzorov.
Keď sa položky spracúvajú pozdĺž výrobnej
linky, systém automaticky identifikuje všetky
chyby a klasifikuje ich podľa typu. Vzápätí
ukladá obrázky a súvisiace metadáta tak, aby
sa neustále zlepšovala schopnosť „vidieť“ a
identifikovať budúce chyby. Podľa ISRA
Vision môže byť riešenie aplikované vo
všetkých oblastiach výroby - od lisovne po
finálnu montáž - aby bolo možné vykonávať
kontroly zabezpečenia kvality z jedného
zdroja.
Spoločnosť
vyvíja
vlastné
najpokročilejšie
komponenty,
ktoré
sa
používajú na vytváranie systémov strojového
videnia. Sú určené na zlepšenie kvality,
efektívnosti a prevádzky priemyselných alebo
podnikových aplikácií.

Automobilky oceňujú kvalitné riešenia
Systém kontroly ISRA Vision sa používa na
celom svete vo viac ako 3000 inštaláciách u
každého popredného medzinárodného výrobcu
automobilov. ISRA tiež ponúka Intellipick 3D,
robotické riešenie novej generácie, ktoré
obsahuje vysoko presné automatizované
snímače. Vďaka pokročilej zabudovanej
technológii riešenia sú zákazníci ISRA Vision
zvyčajne schopní integrovať ho do existujúcich
továrenských výrobných procesov v priebehu
niekoľkých týždňov a dosiahnuť návratnosť
investícií za menej ako rok.
Dopyt po riešeniach na zlepšenie kvality a
podporu flexibilných procesov automatizácie
továrne sa naďalej zrýchľoval. Keďže sa
produktový sortiment spoločnosti prikláňal
ďalej k strojovému videniu a jej hrubé marže
stúpali až na 60 %, spoločnosť ROBO Global
vyhlásila pre investorov spoločnosť ISRA
Vision ako atraktívny cieľ prevzatia veľkých
spoločností na automatizáciu výroby. Dňa10.
februára 2020 sa táto predpoveď stala
skutočnosťou, keď spoločnosť Atlas Copco
zaoberajúca sa spracovaním priemyselného
obrazu, ponúkla spoločnosti ISRA Vision
partnerstvo, ktoré dnes dosahuje hodnotu 1,1
miliardy eur. Spoločnosť ISRA Vision sa bude
zo svojho sídla v Darmstadte ďalej sa rozvíjať
ako „samostatný stĺp“ v štruktúre spoločnosti
Atlas Copco, zatiaľ čo spoločnosť Atlas Copco
bude pomáhať pri povrchovej kontrole
materiálov a pri aplikáciách 3D strojového
videnia.
Riešenia strojového videnia sú životne
dôležité, pretože spoločnosti v nespočetných
odvetviach sa snažia vytvárať čoraz
efektívnejšie výrobné procesy a zriaďovať
inteligentné továrne.
Lisa Chai, hlavná výskumná analytička
spoločnosti ROBO Global
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15 %
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20 %

nad 10 opakovaní

individuálne

ŠPECIÁLNA KORONA ZĽAVA VO VÝŠKE 20 % !!!
Reklamou v on-line Logistika Dnes magazíne dokážete oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie
reagovať na naliehavé problémy dopravy a logistiky v podmienkach digitalizácie a štvrtej
priemyselnej revolúcie. Návštevnosť webstránky www.logistikadnes.sk má stúpajúcu
tendenciu, v súčasnosti je to cca 2500 návštev mesačne. Zároveň zasielame týždňový
newsletter. Na LinkedIne máme momentálne vyše 1350 sledovateľov, takže reklama
magazínu bude rozsiahla. Navyše ho umožníme stiahnuť si zadarmo.
Dátum vydania – mesačne okolo 10. dňa v mesiaci.
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